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Játszani
invitál 
a könyvtár

Társasozók oázisa

Játékszoba nyílt a Kőbányai 
Könyvtárban, ahol több mint két 
tucat társasjáték is várja a kikap-
csolódni vágyókat. A kerületben 
egyre népszerűbbek a társasjáté-
kok. 

Terv felett
a kerületi
adóbevétel
Már november végén meghalad-
ták a kerületi adóbevételek az 
egész évre tervezettet. A kedve-
ző adat a felpörgő gazdaságnak 
és az adózási fegyelem javulásá-
nak köszönhető.

Kommandós 
volt egykor
a 2017-es év
tűzoltója
Gombár András lett Kőbá-
nyán az év tűzoltója 2017-
ben. A főtörzsőrmester 
egykor a pénzügyőr-
ség akciószázadá-
ban szolgált, de mi-
vel ez nem emelte 
eléggé az adrena-
linszintjét, ezért 
a tűzoltósághoz 
pártolt át.

Sportolási 
lehetőségek
egész évben

Már előre látható, hogy a 
fejlődés, a gyarapodás és a 
sport éve lesz a 2018-as év. 
Az adóváltozásokkal job-
ban járnak a munkaválla-
lók, a kerületben pedig szá-
mos nagy építkezés zajlik, 
illetve indul a közeljövőben. 
A városrész lendülete idén 
az egészségükért 
tenni akarókra 
is átragad: 
az önkor-
mány-

zat a Mozdulj Kőbánya! 
programsorozattal egész 
évben változatos sportolási 
lehetőségeket biztosít. A fu-
tás, úszás, biciklizés, kor-
csolyázás és egyéb spor-
tok leglelkesebb mű-
velői 

nemcsak egészségüket óv-
hatják, hanem értékes aján-
dékokat is nyerhetnek.

Medveczky Ilona a MÁV-tele-
pi szegénységből kiemelkedve 
ünnepelt táncosnő, majd név-
házasság révén hercegnő lett. 

Azt állítja, ha újra kezdhetné 
az életét, akkor sem csinál-

na semmit se másként.

MÁV-telepi
dívából
világhírű
hercegnő

Jubileumi interjú Bogsch Erikkel 10. oldal

3., 7. és 16. oldal

12–13. oldal
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Kedvező változásokkal kezdjük 2018-at

Több pénz a 
családoknak
Adóváltozásokat hoz az új év, de ezekkel a családok és a munkavállalók is jól jár-
nak. Nő a családi adókedvezmény, olcsóbb lesz a dolgozók foglalkoztatása, vala-
mint egyes termékek és szolgáltatások áfája is jelentősen mérséklődik. Csokor-
ba szedtük a 2018-as év fő adóváltozásait.

Kisebb adó 
a dolgozókon
Két jövedelmet csök-
kentő adó is mérséklő-
dik: a szociális hozzájá-
rulási adó és az egész-
ségügyi hozzájárulás 
22 százalékos mértékű 
kulcsa mindkét adónem 
esetében 19,5 százalék-
ra csökken. Ez azt jelen-
ti, hogy főként a mun-
káltatóknak kell kisebb 
terhet viselniük a foglal-
koztatottak után, de mi-
vel ez a pénz a cégeknél 
marad, így nagyobb le-
hetőség nyílik béreme-
lésre is.

Adóked vezmény 
két gyerek után
Tovább nő a családi adó-
kedvezmény mértéke a 
kétgyermekes családok 
esetében. Jövőre gyer-
mekenként és havon-
ta 15 ezer forint helyett 
17 500 forint adómegta-
karítás érhető el, vagyis 
ekkora összegre 
nem kell megfi-
zetni az szemé-
lyi jövedelem-
adót. A mun-
kavállaló 
szülők bére 
így havi öt-
ezer forint-
tal is emel-
kedhet.

Jelentősen 
csökken az áfa
Az új évben 5 százalékra 
csökken internet-hozzá-
férés áfakulcsa (ez 2017-
ben 18 százalék volt), és 
az emberi fogyasztás-
ra alkalmas hal forgal-
mi adója (korábban 27 
százalék). Szintén 18-ról 
5 százalékra mérséklő-
dik az éttermi szolgálta-

tások forgalmi adója. 
Azt azonban még nem 
tudni, ez milyen mér-
tékben jelenik meg az 
ételek árában, mert ez-
zel párhuzamosan be-
vezetik a 4 százalékos 
turizmusfejlesztési hoz-
zájárulást.

Aktualitásainkról a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
oldalon is olvashatnak!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Az önkormányzat telepü-
lési támogatásként osztja 
szét a családonként egy 
igénylés esetén járó négy 
köbméternyi rönkcso-
magot. Az igénylések 
benyújtásához – a la-
pot a www.kobanya.
hu oldalról lehet letöl-
teni – mellékelni kell 
a dolgozó családtagok 
munkáltatói jövede-
lemigazolását, míg a 
nyugdíjasok a nyug-
díjszelvénnyel igazol-
hatják jogosultságu-
kat. Természetbeni tá-
mogatás (tűzifa) annak 
a családnak adható, ahol 
az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a 
128 500 forintot. Ez a határ 
egyedül élők esetében maga-
sabb: 156 750 forint. Mivel egy 
évben ötször igényelhető telepü-
lési támogatás, ezért aki idén még 
nem vette igénybe, az most akár 20 
köbméter fát is kérelmezhet. A megítélt 
tűzifát a Kőkert Kft. ingyen szállítja ki.

A tartósan gondokkal küszködő csalá-
dok mindig számíthatnak a város se-
gítségére, különösen érvényes ez a hi-
deg hónapokban. Az önkormányzat 
azzal az előrelátó szándékkal építette 
fel a Kőrösi előtt a rönk-karácsonyfát, 
hogy az ünnepek elmúltával – vízke-
reszt hetében – a négy vasúti vagon-
nyi fa új rendeltetést kapjon: rászoru-
ló családokat melegítsen.

Vízkereszt után igényelhető a juttatás

Szociális támogatás
rönk-karácsonyfából

Kedves Kőbányaiak!
Az új esztendőre békességet, boldogsá-

got, jó egészséget kívánok Önöknek, kö-
zös sikerekben gazdag évet, Kőbánya 
további fejlődését!

2018 első hónapjára mondhatjuk: ez 
az év jól kezdődik. A parlament által 

megszavazott kisebb-nagyobb adóvál-
tozások eredményeként mindenkinek va-

lamivel több maradhat a zsebében, a csalá-
dok engedhetnek egy kicsit a költségvetésükön. Két jövedelmet 
csökkentő adó is mérséklődik: a szociális hozzájárulási adó és 
az egészségügyi járulék is kevesebb lesz. Jobban járnak a két-
gyermekes családok is: emelkedik a családi adókedvezmény 
mértéke, így növekszik a munkavállalók nettó bére is.

Városrészünk jó néhány beruházás idei elindulását könyvel-
heti el. Jó érzés arra gondolni, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kór-
ház és Rendelőintézet új járóbeteg-szakrendelőjének majdani 
megépülésével nemsokára egy teljesen új egészségügyi intéz-
ményben gyógyulhatnak a kőbányaiak, vagy hogy a Harmat Ál-
talános Iskolába járó kisdiákok hamarosan egy minden igényt 
kielégítő tornacsarnokban sportolhatnak. 

A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, hogy kerületünk ad-
hat otthont egy méltán híres, sok látogatót vonzó országos in-
tézménynek: a kormány döntése szerint az új Közlekedési Mú-
zeum Kőbányán épülhet meg, az Északi Járműjavító terüle-
tén, a dízelmozdony-javító csarnok átépítésével és bővítésével. 
Az  összesen hét hektáros területen helyet kaphat a rossz ál-
lapotú telephelyeket felváltó új restaurációs és raktározási 
központ, dokumentumtár, szabadtéri kiállítás, továbbá akár 
a nosztalgiajáratok végállomása is. Elmondhatjuk tehát, hogy 
értelmes és hasznos funkciót kap Kőbánya eddig méltatlanul 
elhanyagolt szürke zónája, és a műemléki védettségű terület – 
az Operaház itt épülő Eiffel Műhelyházával együtt – impozáns 
múzeumi és kulturális negyeddé válhat. 

A Richternél ma is erős a hagyománytisztelet, mondta el la-
punknak adott interjújában Bogsch Erik, Kőbánya legnagyobb 
vállalatának első embere. Városvezetőként én is hasonlóan 
gondolkodom, és bízom abban, hogy tetteim ezt vissza is iga-
zolják. A hosszú távú tervezésnél mindig ragaszkodni kell az 
értékekhez. 

Jómagam ezzel a kis útravalóval kívánok – kép vise lő  tár-
saimmal együtt – mindenkinek békés, boldog, eredményes új 
esztendőt! 

A POLGÁRMESTER LEVELE

Kiváló munkájukért elismerő 
oklevélben részesítette a Kő-
bányai Rece-fice Óvoda és Ma-
nóvár Bölcsőde teljes rekonst-
rukciójában részt vevő szerep-
lőket az Építőipari Vállalko-
zók Országos Szakszövetsége 
évzáró közgyűlésén.

A tavaly újjáépített intéz-
mény teljes felújításra szorult, 
ezért csak szerkezetében nem 
változott, szinte minden mást 
kicseréltek vagy felújítottak 
rajta, így a tetőszigetelést, a 
nyílászárókat, az elektromos 
és gépészeti hálózatot. Az új 

homlokzat pedig az egész 
létesítményt megjelenésé-
ben korszerűvé, építésze-

tileg értékessé tette. A be-
ruházás legfontosabb szem-
pontja az volt, hogy a külön-
böző korú gyerekek számára 
játékos, otthonos, esztétikus 
és ingergazdag környezet lé-
tesüljön. A forgalmas Vaspá-
lya utcától hangvédő kerítés-

sel elválasztott udvaron is iz-
galmas eszközök várják a gye-
rekeket, még műfüves kis foci-
pálya is van.

Az elismerés az alvállalko-
zók mellett elsősorban az épít-
tető és lebonyolító Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, a tervező 
KJT Építész Stúdió Kft.-t, és 
a generálkivitelező Jánosik és 
Társai Kft.-t illeti meg.

Elismerés 
a kivitelezésért

Dr. Szabó Krisztán jegyző az 
adózás alakulásáról szóló 
előterjesztését ismertetve el-
mondta: Kőbánya helyi adó-
bevétele majdnem 2 száza-
lékkal magasabb volt már no-
vember végén, mint az egész 
évre tervezett összeg, vagyis 
81,5 millió forinttal több folyt 
be a kasszába. A legnagyobb 
bevételi tételt az építmény-
adó jelentette, amelyből 3,95 
milliárd forint helyett kis hí-
ján 4 milliárd 40 millió jött 
be. Bár a telekadó-bevétel 4 
százalékkal kisebb a vártnál, 
a gépjárműadó és az idegen-
forgalmi adóbevétel jelentős 
többletet hozott a tervezett-
hez képest.

Ha az összes adóbevételt 
tekintjük, a Kőbányán élők, 
az ide látogatók és az itt mű-
ködő cégek 5,24 milliárd fo-
rintot fizettek be a kerület 
kincstárába. Ez az összeg 
2012-ben még csak 3,9 mil-
liárd forint volt; a kedvező 
tendencia mögött egyértel-
műen a helyi gazdaság nö-
vekedése áll, továbbá felé-
re csökkent a méltányossági 
kérelmek száma is.

Az adózási fegyelem még 
mindig hagy kivetnivalót a 
kerületben. Építményadóból 

az évek során mára 1 milliárd, 
telekadóból 300 millió, gép-
járműadóból 190 millió, kése-
delmi pótlékokból pedig 208 
millió forint hátralék halmo-
zódott fel. Az önkormányzat 
november végéig idén 2656 
adóssal szemben indította el 
a végrehajtást. 

Egyhangúan fogadta el 
a testület Somlyódi Csaba 
önkormányzati képviselő 
(MSZP) javaslatát is a nyolc-
éves kerületi drogstratégia 
aktualizálásáról. A jelenlegi 
kőbányai droghelyzet felmé-

rését 2018 májusáig kell elvé-
gezni. Szintén Somlyódi Csa-
bához kötődik az a gesztus-
értékű megnyilvánulás, hogy 
elismerően szólt a KŐKERT 
Nonprofit Kft. gazdálkodásá-
ról, miután lezajlott az önkor-
mányzati tulajdonú társaság 
számvevőszéki vizsgálata.

A testület szintén igent 
mondott Radványi Gábor al-
polgármester azon javaslata-
ira, amelyek szerint az önkor-
mányzat – meghatározott idő-
pontokban – ingyenes hasz-
nálatba adja a Kocsis Sándor 

Sportközpont Ihász utcai tor-
natermét a Kelet-pesti Tanke-
rületi Központnak. Ennek cél-
ja, hogy a Janikovszky Éva Ál-
talános Iskola is teljesíteni 
tudja a mindennapos testne-
velésre vonatkozó előíráso-
kat. A másik, szintén elfoga-
dott javaslat szerint bizonyos 
időszakokban a Magyar Down 
Alapítvány használhatja térí-
tésmentesen az önkormány-
zat Sibrik Miklós úti tornater-
mét, ami 30 kőbányai értelmi 
fogyatékossággal élő fiatal 
sportolását teszi könnyebbé.

A gazdaság fejlődésével megugrottak a befizetések

Több helyi adóbevétel
Már november végén 
túlteljesítette a város az 
egész évre tervezett adó-
bevételeit, derült ki az év 
utolsó, decemberi képvi-
selő-testületi ülésén. Ez 
a fejlődő helyi gazdaság-
nak, valamint a nagyobb 
adófizetési kedvnek is 
köszönhető.

Elfogták 
a gázolót
Előzetesbe került az a fér-
fi, aki a Maglódi út és a Koc-
ka utca kereszteződésében 
a zebrán gázolt halálra egy 
70 éves asszonyt. Az autós 
az esti baleset után elhaj-
tott a helyszínről, de a nyo-
mozóknak sikerült azono-
sítaniuk a sofőrt. B. Zsolt 
ellen segítségnyújtás el-
mulasztása és halált oko-
zó közúti baleset gondat-
lan okozása miatt emelhet-
nek vádat.

Rács mögött 
az álrendőr
Nemzetőr-igazolványt fel-
mutatva, magát rendőrnek 
kiadva próbált lopni egy 
férfi. Az álrendőr egy kőbá-
nyai rendezvényen köve-
tett egy fiatalt a mosdóba, 
ahol felszólította, hogy pa-
kolja ki a zsebeit. A szélhá-
mos ekkor elvette áldozata 
850 euró (260 ezer forint) 
készpénzét, majd megpró-
bált kereket oldani. A sér-
tett azonnal szólt a bizton-
sági őröknek, akik elkap-
ták a menekülőt, és vissza-
tartották a rendőrök kiér-
kezéséig.

Már az elmúlt két évben is vi-
selhette a Kőbányai Polgármes-
teri Hivatal a Fogyatékosság-
barát Munkahely címet, a vál-
lalások betartásának köszön-
hetően mostantól további két 
éven át jogosult a védjegy hasz-
nálatára.

Az elismerést 2010 óta az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, az Amerikai Kereske-
delmi Kamara, a Szövetség a 
Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület és a Salva Vita Alapít-

vány közösen adja a munkálta-
tóknak. A díj alapítóinak célja, 
hogy a fogyatékkal élő álláske-
resők és a foglalkoztatásukra 
nyitott munkáltatók egymásra 
találását támogassák. Mint azt 
dr. Szabó Krisztián jegyző el-
mondta, az önkormányzat az-
zal érdemelte ki az elismerő cí-
met, hogy teljesítette vállalá-
sát, és intézményeiben jelen-
tősen – 9-ről 21 főre – növelte a 
fogyatékkal élő alkalmazottak 
létszámát.

Az alapítvány egyben külön-
díjjal honorálta a fogyatékkal 
élő ügyfelek magas színvonalú 
kiszolgálását. Ezzel elsősorban 
az új ügyfélközpont akadály-
mentes kialakítását ismerték el. 
Az önkormányzat idei vállalása 
az – mondotta a kerület jegyző-
je –, hogy az önkormányzat régi 
épületét a felújítás során aka-
dálymentesítik, tovább növelik 
a fogyatékos dolgozók létszá-
mát, és jelnyelvi képzést indí-
tanak az ügyintézők körében.

Különleges figyelem a fogyatékkal élőknek

      Segítség a nehéz
sorsú gyerekeknek

Csak NAV-os vagy 
saját adóbevallás
A munkáltató már nem 
készítheti el a munkavál-
laló adóbevallását, a dol-
gozóknak marad az ön-
adózás, illetve az adóha-
tóság által készített be-
vallási tervezet elfogadá-
sa. Valamint elég egyszer 
s mindenkorra meghatá-
rozni, melyik egyháznak 
ajánljuk fel személyi jöve-
delemadónk 1%-át. A nyi-
latkozat kitöltése után az 
adóhatóság rendelkezé-
sünk megváltoztatásá-
ig figyelembe veszi, 
melyik egyház 
a kedvezmé-
nyezett.
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Fon-
t o s  k i s 

ünnepség 
színhelye 

volt december 
19-én a Gyerme-

kek Átmeneti Ott-
hona. Ide került az 

a 200 ezer forint, 
amelyet az adven-

ti ünnepek nyitánya-
kor Kőbánya polgá-

rai adományoztak a 
nehéz sorsú gyerekek 

megsegítésére. Ezen 
felül dr. György István 
kormánymegbízott az 
első adventi vasárna-
pon szintén 100 ezer 
forintot adományozott 
az otthon javára.

– Nem kis büszke-
séggel mondhatom, 

hogy adventkor a 
városrész lakói a szó szo-

ros értelmében meg-
mozdultak – mondta 

Kovács Róbert pol-
gármester, amikor 

az otthon kis la-
kóinak átnyúj-

totta a pénzt. 
– Először 

kezdeményeztünk ilyen gyűj-
tést a kerületben, és nagy örö-
mömre az akció sikeres volt.

Advent első vasárnapján so-
kan vettek Kőbánya-bögrét, a 
bevételből gyűlt össze ez ado-
mány. Mihály Blanka, az Átme-
neti Otthon vezetője elárul-
ta: az otthon kilenc kis lakója 

színházba, moziba, cirkuszba 
mehet a pénzből.

A polgármester elhozta az 
ünnepi kavalkádon kézműves-
kedő sérült gyerekek ajándé-
kait is: a Down Alapítvány és a 
Hallássérült Egyesület az ott 
készült néhány alkotást az ott-
hon díszítésére ajánlotta fel.



2018január
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Újév

Fruzsina

2
Ábel

3
Genovéva
Benjámin

4
Titusz
Leona

5
Simon

6
Boldizsár

7
Attila

Ramóna

8
Gyöngyvér

Keve

9
Marcell

10
Melánia

11
Ágota

12
Ernő

Tatjána

13
Veronika

14
Bódog

15
Lóránt
Loránd

16
Gusztáv

17
Antal

Antónia

18
Piroska

19
Sára

Márió

20
Fábián

Sebestyén

21
Ágnes

22
Vince
Artúr

23
Zelma

Rajmund

24
Timót
Xénia

25
Pál

26
Vanda
Paula

27
Angelika

28
Károly
Karola

29
Adél

30
Martina
Gerda

31
Marcella

május
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
A munka
ünnepe

Fülöp

2
Zsigmond

Atanáz

3
Tímea
Irma

4
Mónika
Flórián

5
György

Gotthárd

6
Ivett
Frida

7
Gizella

Gusztáv

8
Mihály
Győző

9
Gergely
Alberta

10
Ármin
Pálma

11
Ferenc
Fábiusz

12
Pongrác

13
Szervác

Imola

14
Bonifác
Gyöngyi

15
Zsófia
Szonja

16
Botond
Mózes

17
Paszkál
Ditmár

18
Erik

Alexandra

19
Ivó

Milán

20
Pünkösd

Bernát

21
Pünkösd

Konstantin

22
Júlia
Rita

23
Dezső
Renáta

24
Eszter
Eliza

25
Orbán

26
Fülöp
Evelin

27
Hella

Pelbárt

28
Emil

Csanád

29
Magdolna

Ervin

30
Janka

Zsanett

31
Angéla

Petronella

szeptember
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Egyed
Egon

2
Rebeka
Dorina

3
Hilda

4
Rozália

Ida

5
Viktor
Lőrinc

6
Zakariás

7
Regina

8
Mária

Adrienn

9
Ádám

10
Nikolett
Hunor

11
Teodóra

Igor

12
Mária

13
Kornél

Ludovika

14
Szeréna
Roxána

15
Enikő

Melitta

16
Edit

Ciprián

17
Zsófia

18
Diána

19
Vilhelmina

Vilma

20
Friderika

21
Máté

Mirella

22
Móric

23
Tekla

Líviusz

24
Gellért

Mercédesz

25
Eufrozina

Kende

26
Jusztina

27
Adalbert

28
Vencel

29
Mihály

30
Jeromos

november
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Mindenszentek

Marianna

2
Achilles
Tóbiás

3
Győző
Bálint

4
Károly

5
Imre

6
Lénárd

7
Rezső

Csenger

8
Zsombor

Gotfrid

9
Tivadar

10
Réka

Virginia

11
Márton
Nimród

12
Jónás

Renátó

13
Szilvia

Szaniszló

14
Alíz

Szidónia

15
Albert
Lipót

16
Ödön

Edmond

17
Hortenzia

Gergő

18
Jenő

19
Erzsébet

Zsóka, Liza

20
Jolán

Bódog

21
Olivér

22
Cecília

Filemon

23
Kelemen

Klementina

24
Emma
Virág

25
Katalin

Liza

26
Virág

Lénárd

27
Virgil

Virgínia

28
Stefánia

29
Taksony

Ilma

30
András
Andor

március
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Albin
Lea

2
Lujza

Henriett

3
Kornélia
Frigyes

4
Kázmér
Lúciusz

5
Adorján
Adrián

6
Leonóra

Inez

7
Tamás

8
Zoltán

9
Franciska

Fanni

10
Ildikó
Emil

11
Szilárd

Konstantin

12
Gergely

Maximilián

13
Krisztián

Ajtony

14
Matild

Paulina

15
1848-as

forradalom

Kristóf

16
Henrietta
Herbert

17
Gertrúd

Patrik

18
Sándor

Ede

19
József
Bánk

20
Klaudia
Hubert

21
Benedek

Bence

22
Beáta
Izolda

23
Emőke

24
Gábor
Karina

25
Irén
Írisz

26
Emánuel

27
Hajnalka

Lídia

28
Gedeon
Johanna

29
Auguszta

30
Nagypéntek

Zalán

31
Árpád

augusztus
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Boglárka

Alfonz

2
Lehel
Özséb

3
Hermina
Lídia, Tea

4
Domonkos

Dominik

5
Krisztina
Dominika

6
Berta

Bettina

7
Ibolya

8
László

Eszmeralda

9
Emőd

10
Lőrinc
Csilla

11
Zuzsanna

Tiborc

12
Klára
Diána

13
Ipoly

Vitália

14
Marcell
Özséb

15
Mária

16
Ábrahám

Rókus

17
Jácint
Réka

18
Ilona

19
Huba
Emília

20
Államalapítás

ünnepe

István, Vajk

21
Sámuel
Hajna

22
Menyhért

Mirjam

23
Bence
Fülöp

24
Bertalan

Alíz

25
Lajos

Patrícia

26
Izsó

Natália

27
Gáspár
Cézár

28
Ágoston
Mózes

29
Beatrix

Erna

30
Rózsa
Félix

31
Erika

Benjámin

április
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Húsvét

Hugó

2
Húsvét

Áron, Ferenc

3
Buda

Richárd

4
Izidor

5
Vince

6
Vilmos
Bíborka

7
Herman

8
Dénes

9
Erhard

10
Zsolt

11
Leó

Szaniszló

12
Gyula

13
Ida

14
Tibor

15
Anasztázia

Tas

16
Csongor

17
Rudolf

18
Andrea

Ilma

19
Emma

20
Tivadar

21
Konrád

22
Csilla

Noémi

23
Béla

24
György

25
Márk

Ányos

26
Ervin
Aida

27
Zita

Mariann

28
Valéria

29
Péter

30
Katalin

Kitti

július
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Tihamér

Annamária

2
Ottó

3
Kornél
Soma

4
Ulrik

5
Emese
Sarolta

6
Csaba

7
Apollónia

Cirill

8
Ellák

9
Lukrécia

10
Amália

11
Nóra

Lili

12
Izabella
Dalma

13
Jenő

14
Örs

Stella

15
Henrik
Roland

16
Valter

17
Endre

Elek, Lotti

18
Frigyes

19
Emília

20
Illés

Margaréta

21
Dániel

Daniella

22
Magdolna

23
Lenke

Brigitta

24
Kinga
Kincső

25
Kristóf
Jakab

26
Anna
Anikó

27
Olga

Liliána

28
Szabolcs

Ince, Adina

29
Márta
Flóra

30
Judit
Xénia

31
Oszkár
Ignác

december
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Elza

Natália

2
Melinda
Vivien

3
Ferenc
Olívia

4
Borbála
Barbara

5
Vilma
Sebő

6
Miklós

Csinszka

7
Ambrus

Ambrózia

8
Mária

Emőke

9
Natália
Valéria

10
Judit
Lívia

11
Árpád

12
Gabriella
Franciska

13
Luca
Otília

14
Szilárda

15
Valér
Detre

16
Etelka
Aletta

17
Lázár

Olimpia

18
Auguszta
Töhötöm

19
Viola

Anasztáz

20
Teofil

21
Tamás

22
Zénó

Flórián

23
Viktória

24
Ádám

Éva

25
Karácsony

Eugénia

26
Karácsony

István

27
János

Teodor

28
Kamilla

29
Tamás
Tamara

30
Dávid
Hunor

31
Szilveszter

Donáta

február
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Ignác

Brigitta

2
Karolina

Aida

3
Balázs
Oszkár

4
Csenge
Ráhel

5
Ágota
Ingrid

6
Dorottya

Dóra

7
Tódor

Rómeó

8
Aranka

Jeromos

9
Abigél

Alex

10
Elvira

11
Bertold

Marietta

12
Lívia
Lídia

13
Ella

Linda

14
Bálint

Valentin

15
Kolos

Georgina

16
Julianna

Lilla

17
Donát

18
Bernadett

Konrád

19
Zsuzsanna

Eliza

20
Aladár
Álmos

21
Eleonóra

22
Gerzson

23
Alfréd
Mirtill

24
Mátyás

25
Géza
Cézár

26
Edina

27
Ákos
Bátor

28
Elemér

június
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Tünde
Paulina

2
Kármen

Anita

3
Klotild

4
Bulcsú
Kerény

5
Fatime

Reginald

6
Norbert

Cintia

7
Róbert

8
Medárd
Helga

9
Félix

Annamária

10
Margit
Gréta

11
Barnabás

12
Villő

Orfeusz

13
Antal
Anett

14
Vazul

15
Jolán

Vid

16
Jusztin

17
Laura
Alida

18
Arnold

Levente

19
Gyárfás

20
Rafael

21
Alajos
Leila

22
Paulina

23
Zoltán

24
Iván

25
Vilmos

26
János

Pál

27
László

28
Levente

Irén

29
Péter

Pál

30
Pál

október
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

1
Malvin

2
Petra

3
Helga

4
Ferenc

5
Aurél

6
Brúnó
Renáta

7
Amália

8
Koppány

Etelka

9
Dénes
Lora

10
Gedeon

Bendegúz

11
Brigitta

Gitta

12
Miksa
Rezső

13
Kálmán

Ede

14
Helén
Lívia

15
Teréz

16
Gál

Hedvig

17
Hedvig
Rudolf

18
Lukács
Ambrus

19
Nándor

Ferdinánd

20
Vendel

21
Orsolya

Klementina

22
Előd

Korinna

23
1956-os

forradalom

Gyöngyi

24
Salamon
Herold

25
Blanka
Bianka

26
Dömötör

Albin, Medox

27
Szabina

Antonietta

28
Simon

Szimonetta

29
Nárcisz

30
Alfonz

Stefánia

31
Farkas
Cseke
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– Milyen év vár Kőbányára?
– Kőbánya 2018-ban is töretlenül fej-
lődik, hiszen számos beruházás való-
sul meg, illetve folytatódik. A legfonto-
sabb az új kőbányai szakrendelő felépí-
tése a Bajcsy Kórház területén. Az el-
avult Egészségház helyett négyszintes, 
86 rendelőből álló modern rendelőin-
tézet fogadja majd a kőbányaiakat, de 
7 milliárd forintból a kórház többi ré-
szét is fejlesztjük.

– És mi a szerepe ebben a kormány
megbízottnak?

– Mivel ezek kiemelt beruházások, 
kormánymegbízottként koordinálom a 
hatósági munkát, hogy minél gyorsab-
ban megvalósulhassanak a fejleszté-
sek. Kiemelt beruházás a Kőbányai Vá-
sárváros megújítása, de ilyen az egykori 
Északi Járműjavító felújítása is, ahol az 
Opera hoz létre komoly bázist, és a leg-
újabb jó hír, hogy ide kerül a Közlekedé-
si Múzeum is.

– Ezeket elsősorban nem a kőbá
nyaiak látogatják majd. Kőbánya pro
fitál a fejlesztésekből?

– A szakrendelő a kőbányaiaknak épül, 
de a többi beruházás is emeli a kerület 
presztízsét. Az Eiffel-csarnok és az Észa-
ki Járműjavító fejlesztésével egy mára 
rozsdaövezetté vált egykori ipari létesít-
ményt töltünk meg élettel, új funkciók-
kal. És új munkahelyeket hozunk létre.

– Hogy áll a munkahelyekkel Kőbá
nya?

– A fővárosban ma mindenki találhat 
munkát, aki keres. A kormány intézke-
déseinek és a gazdaság teljesítményé-
nek köszönhetően minimálisra csök-
kent a munkanélküliség. Budapesten 
2010 óta 60 százalékkal csökkent az ál-

láskeresők száma. Kőbá-
nyán mára kevesebb mint 
ezer regisztrált álláske-
reső van, akiket a kormányhivatal 
számos lehetőséggel igyekszik segíteni 
az elhelyezkedésben.

– Mi a fejlődés motorja?
– A kormány, a Fővárosi Önkormány-

zat és Kovács Róbert polgármester 2010 
óta tartó jó együttműködése segítette a 
fejlesztéseket, amelynek a kerületiek 
látják a hasznát. Gondoljunk a 3-as vil-
lamos megújult, fűvel burkolt vágányai-
ra és az új villamosokra, az Új közteme-
tő előtti körforgalomra és az ottani kör-
nyezetrendezésre, a Kőrösi Csoma Sán-
dor út, az Éles sarok, a Kápolna utca fel-

újítására. A felújított Újhegyi sétányt 
a lakótelepen élők is megszerették. Új 
korszak küszöbén állunk, mert negyven 
éve nem fejlődött ilyen ütemben Kőbá-
nya. Büszke vagyok, hogy mindezek lét-
rejöttében még főpolgármester-helyet-
tesként részt vettem.

– 2014 óta kormánymegbízott 
ként dolgozik, ami azt jelenti, óha
tatlanul eltávolodik az ember a helyi 
ügyektől…

– Kőbánya számomra kormánymegbí-
zottként is első az egyenlők között. Ta-
lán ennek is köszönhető, hogy az Éles 
saroknál, a korábbi Balusztrád iroda-
házban hozunk létre egy 400 fős hiva-
tali központot. A X. kerületi hivatal már 
2017 nyara óta itt működik, hamarosan 
ide költözik a kőbányaiakat kiszolgáló 
foglalkoztatási osztály is. Lassan har-
minc éve törekszem arra, hogy a kőbá-
nyaiakat is meghallgatva segítsem a vá-

rosrészt, ahol születtem, felnőttem és 
élek a mai napig. Tizenkét évig 

voltam polgármester, ebből 
az időből például a Kőrösi 

Csoma sétány vagy a Szent 
László tér 90-es évekbe-
li megújítására a mai na-
pig büszke vagyok, ahogy 

a 2010-es évek fővárosi fej-
lesztéseire is.
– Rendszeresen zenélnek 

Póka Egonnal egy jó ügyért. 
Idén kit támogatnak?

– Leírhatatlan érzés Póka Egonék-
kal zenélni. Nagyon hálás vagyok nekik 
azért, hogy a hét koncertünk során im-
már összesen 19 millió forinttal tudtuk 
segíteni a rászorulókat. Idén rekord szü-
letett: 4 millió forint gyűlt össze, amiből 
most is kőbányai és kispesti gyerekek 
nyári táborozását támogatjuk. Emellett 
a kőbányai Gyermekek Átmeneti Ott-
honában élő nehéz helyzetű gyerekek, 
illetve a Komplex iskola fogyatékosság-
gal élő diákjai számára már át is adtunk 
100-100 ezer forintot.

Mint minden valamirevaló disznó
vágás, így a decemberi is csípős 
hidegben kezdődött a Csőszto
ronyban. A programon részt vet
tek az önkormányzat, a vagyon
kezelő, a Kőkert és a Kőrösi Kultu
rális Központ csapatai is.

A hidegre a kisüsti és a velős to
jás gyógyírnak bizonyult, mielőtt 
a csapatok nekigyürkőztek, hogy 
kiderüljön: melyik tud ízletesebb 
kolbászt készíteni. Az eredményt 
illetően megoszlottak a vélemé 
nyek, de hogy mindenki jól érezte 
magát, ahhoz nem fér kétség. A pol
gármesterialpolgármesteri csapat 
Kovács Róbert anyósának receptjé

vel szállt ringbe, és az al
földi paprikára alapoz
ta sikerét, míg a kőker
tesek hangsúlyozták, 
ők szigorúan magyar 
fokhagymát hasz
nálnak.

A le gnagyobb 
nehézséget nem 
a  f o k h a g y m a 
származásának 
felismerése, ha
nem a többnyi
re veterán, Made 
in CCCP feliratú 
háztartási húsda
rálók alkalmatlansá
ga okozta. A kis teljesít
ményű darálókon két
szer áthajtani a 10
10 kiló húst, bizony 
megizzasztotta a 
férfiakat. De így a 
hidegre már nem 
volt panasz.

Disznótoros 
vigasságok

Három hónapra új szupermarket után 
kell nézniük a Gyömrői út – Újhegyi út 
környékén lakóknak, mert az év elejé-
vel bezárt a Sibrik Miklós úti felüljáró 
tövében működő CBA. Akik rendsze-
resen járnak arrafelé, már láthatták, 
hogy átalakítás kezdődött az üzletköz-
pont környékén: az áruház parkolóját 
jelentősen kibővítették, immár jóval 
több autó fér el.

A tervezett nyitás április 2-án hétfőn 
lesz. A kényszerszünet ideje alatt a lako-
sok például a Sibrik Miklós úton levő Fa-
mily bevásárlóközpont áruházaiban vá-
sárolhatnak be.

A negyedikes Milák Dá-
vidot tanítója javaslatá-
ra két évig mentorálta Fó-
nagy Erzsébet, a kőbányai 
senior mentorok vezetője. 
Mivel a mentoroknak a kis 
pártfogoltakat két év után 
el kell engedniük, így útja-
ik idővel elváltak. Ám ha 
a gyermek és pótnagyi ta-
lálkoznak, a kisfiú megha-
tó módon máig odaszalad 
egykori mentorához, át-
öleli, és kérleli, hogy újra 
tanuljanak együtt. Erzsi 
néni elsősorban a szorzótáblát, az ol-
vasást, a nyelvtant tanította, és a kör-
nyezetismeretet kérdezte ki. Ez a tanító 
néni, Herendi Júlia szerint meg is lát-
szott Dávid eredményén.

Kőbányán az önkéntes munkát az a 
két tucat nyugdíjas értelmiségi vállal-
ja, aki kész heti néhány órát tanulási 
nehéz ségekkel küszködő alsó tagoza-
tos kiskamaszokra szánni. A mentorok 

pontosan tudják, a napi hat-nyolc isko-
lai tanóra után mennyi további tanulni-
valót, házi feladatot visznek haza a gye-
rekek, és ezért a kicsikkel otthon is fog-
lalkozniuk kellene a szülőknek. A fel-

nőttek többségének erre azonban gyak-
ran nincs ideje, energiája, vagy a szülők 
alacsony iskolázottságuk miatt képtele-
nek együtt tanulni csemetéjükkel. A se-
gítség nélkül maradó gyermekek nagy 
része viszont menthetetlenül lemarad.

– Sokan csak azért nem jelentkeznek 
mentornak, mert félnek, hogy nem al-
kalmasak rá – magyarázta Fónagy Er-
zsébet. – Pedig bárki jöhet, hiszen nem 
a szaktanár szerepét kell átvenni, csak 
egy szülőét, aki megkérdi: mit tanul-
tatok, mit adtak fel, aztán leellenőr-
zi a leckét, gyakoroltatja a hangos ol-
vasást. Fő motivációnk, hogy nagyon 
sok szeretet kapunk a gyerekektől, ami 
többet ér minden fizetségnél. Legtöbb-
jüknek csak egy felnőtt figyelme, támo-
gatása hiányzik. Egy óra, amikor kizá-
rólag vele foglalkozik valaki. A mento-
rok társasága gyerekszerető, jó embe-
rekből álló közösség. Ezért nem is any-
nyira megterhelő áldozat heti néhány 
órában valami jót tenni a nehéz hely-
zetű gyerekekkel – mondta mosolyog-
va Erzsi néni.

Pótnagyszülők segítik a tanulásban az alsós kiskamaszokat

A szeretet mentorai
Máig visszasírja egykori mentorát a negyedikes Dávid, Erzsi néni 
kedvessége és odafigyelése ugyanis sokat segített a gyermek
nek a tanulásban. A Senior Mentor Program Erzsi nénihez hason
ló „pótnagyijaiból” háromszor ennyi is elkelne.

Negyedszázados jubileumát ünne
pelte az Örökzöld Nyugdíjas Klub. 
A kerület egyik legrégebben műkö
dő szépkorúklubja a jeles napot egy 
másik eseménnyel is összekötötte: 
meghívta a Kőbányai Idősügyi Ta
nács tagjait, hogy bemutassa, mi
lyen munka folyik náluk.

Decsi Margit az 1992es megala
kulás óta segíti a csoportot, ahogy 
mondja: 10 éve lett a klub „anyu
kája”. A vezető a 80 fős tag
sággal rendszeresen kirán
dul, és minden helyszínen 
egy kis ismeretterjesz
tő programmal színesíti 
az utazást. A szülinapon 
ezekről a programokról 
tartottak élvezetes be
számolót, a napot vidám 
operettműsor zárta.

A neves eseményre el
látogatott Kovács Róbert 
polgármester is, aki mindig 
nagy figyelemmel kíséri az 
idősek mindennapjait. Itt adta 

át az önkormányzat karácsonyi aján
dékát – amelyet egyébként a kerü
let minden egyes nyugdíjasklubja is 
megkapott. A klubonként 100 ezer 
forintból minden tagnak jutott egy 
kis figyelmesség karácsonyra, míg a 
pénz másik felét programokra költi 

a klub.

25 éve virulnak 
az Örökzöldek

Év végi kolbásztöltés a Csősztoronyban

Ön is segíthet!
Aki nyugdíjasként kedvet érez a kő
bányai Senior Mentor Programban 
való részvételre, az Fónagy Erzsébet
nél jelentkezhet a 06 20 251 3303as 
telefonszámon.

Vezetői 
értekezlet

Védelem 
a hideg 
ellen

Erzsi néni sokat 
segített Dávidnak

A tanárok is 
elismerik a munkát

Gyúrunk?

Aprólékos 
tervezés

Hirdetés

Bezárt az 
Újhegyi CBA

Köszöntsük együtt

KÉSELY AJNÁT,
az év sportolóját!

A képviselő-testület 2017-ben is odaítélte
a Kőbánya Sportolója díjat. A választás a tavalyi budapesti 
vizes vb fiatal úszócsillagára esett, aki az elmúlt esztendő 
junior világbajnokságán és Európa-bajnokságán
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Díjátadó: 2018. február 15., 17 óra
Helyszín: a Kőrösi színházterme

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

Hirdetés

Negyven éve nem volt ilyen fejlődés a kerületben

Új korszak 
küszöbén
Kőbánya

Kőbánya 
számomra 

első az 
egyenlők 

között

Dr. György István kormány
megbízottként már az egész 
fővárosért felel, de nem ta
gadja: számára Kőbánya a vá
rosrészek között máig első 
az egyenlők között. A kerü
let volt polgármestere szerint 
Kőbánya fejlődése hatalmas 
lendületet kapott az elmúlt 
években, és a jövőben is ko
moly eredményekre számít
hatunk.
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Zsuzsa Kőbányán született, 
a Gyakorló utcában nőtt fel, a 
Keresztúriba járt általános-
ba. Miután férjhez ment, elköl-
tözött a kerületből, de tíz éve, 
válása után visszatért. Lakást 
vett a Kertvárosban, itt nevel-
te fel fiát is.

Az orvos 2005-ben diagnosz-
tizálta a vesebetegségét. Egy 
ideig szedte a gyógyszereket, 
próbálkozott ezoterikus mód-
szerekkel, és javult is az álla-
pota, de aztán hirtelen rom-
lani kezdtek az laborértékek. 
Dialízisre járt, és orvosa vé-
gül transzplantációt javasolt. 
Édesanyja és öccse alkalmas-
nak bizonyultak donornak, 
mindketten vállalták is, végül 
a testvérére esett a választás.

Bár azóta nem beszélnek róla, 
de elmondhatatlanul mély hálát 
érez testvére iránt, akivel 
korábban is jó kapcso-
latban állt, ám a műtét 
után e véd- és dac-
szövetség még szo-
rosabbá vált. For-
dított esetben ő is 
habozás nélkül 
kés alá feküdne 
öccséért.

–  A  m ű -
tét kapcsán 
megismer-
tem a fizikai 
fájda lom új 
dimenzióit, az-
óta a fogorvosi kezelés csik-
landozásnak tűnik – meséli ne-
vetve. – A betegség negyven-

évesen átértékeltette velem az 
élethez, az emberekhez fűző-
dő viszonyomat. Még a kórház-
ban lábadoztam, amikor a test-
vérem hozott egy szóróla-
pot a Magyar Szervát-
ültetettek Szövetsé-
ge által szervezett 
sportlehetőségek-
ről. Így kezdődött. 

Azóta hetente két-három alka-
lommal járok edzésre.

Zsuzsa kipróbá lt néhá ny 
sportágat abból, amit a szö-
vetség kínált: úszást, asztali-
teniszt, atlétikát, bowlingot, 
dartsot és tollaslabdát. Ez utób-
bi kettőnél kötött ki, sőt mind-
járt élete első kontinensviada-
lán, Krakkóban egyéni ezüstér-
met tollasozott össze. A szerv-
átültetettek idei malagai világ-

játékain 53 ország mint-
egy kétezer sporto-

lója vett részt. Ma-
gyarország a ki-

lencedik helyen 
végzett, amihez 
Hanyu Zsuzsa 
egy tollasezüst-

tel, dartsból pe-
dig egy ezüsttel 

és egy bronzérem-
mel járult hozzá. De 

nem is az eredmény a fon-
tos – mondja –, hanem az a bi-
zonyíték, hogy ennyi szervát-
ültetett ember képes teljes éle-
tet élni a műtét után, valamint 
jelzi a szeretet erejét is, hiszen e 

mögött rengeteg élő 
d on or n a k  k e l l 

lennie, akik tes-
tük egy darab-
ját adtá k oda, 
hog y eg y má-

sik ember él-
hessen. Eh-

hez a z ön-
zetlenség 
és önfelál-
dozás mel-
lett nag y-
f o k ú  b á -

t o r s á g  i s 
kell. Egy súlyos beteg-

ség átértékel mindent, 
és megmutatja: felelő-
sek vagyunk szerette-
inkért és önmagunk 
egészségéért.

A téli jázmin
Kert és balKon

Magyarországon kevés az olyan 
növény, amelyik már az év igazán 
korai szakaszában virágzik. Ezek 
közé tartozik a Kínából szárma-
zó téli jázmin (Jasminum nudiflo-
rum). Ez a kedves, egyszerű növény 
a 19. század elején jelent meg Euró-
pában, és az elmúlt kétszáz évben 
terjedt el a kontinensen. Az első vi-
rágok már decemberben megje-
lenhetnek rajta, de a teljes virágzá-
sa februárban kezdődik, és április elejéig tart. Apró, sár-
ga virágai nagyon mutatósak a korai hónapokban, illatuk 
azonban gyakorlatilag nincs, vagy csak nagyon enyhe.

A növény megjelenésében egyszerű, gondozása, szapo-
rítása könnyű. Teljesen télálló, igénytelen cserje, ám minél 
védettebb helyre kerül a kertben, annál előbb virágzik. A 
fagyos időszakokat leszámítva bármikor ültethetjük, de a 
tavaszi telepítés az optimális. Lehetőleg laza, jó vízáteresz-
tő képességű talajba ültessük. Jól megél a sovány talajok-
ban is, de bőséges virágzással hálálja meg a tápanyag-
utánpótlást. Fénykedvelő, így lehetőleg napos helyet vá-
lasszunk neki, de a félárnyékos részeket is tűri. Habitusa 
felemelkedve kúszó, csüngő, ívesen lehajló: így kiválóan 
alkalmas rézsűk beültetésére, illetve olyan helyre, ahol 
magasabb növények már nem férnek el. Nagyon szép sö-
vényt is nevelhetünk belőle, ha nem ragaszkodunk a me-
rev formákhoz. Az idősebb példányok maximum 2 méter 
magasra nőnek. Rendszeres metszést nem igényel, csak 
alakítani szoktuk. Három-öt évenként érdemes megfia-
talítani a növényt, vagyis erősebben visszavágni. A met-
szés április–májusban történjen, mert az egyéves vessző 
virágzik. Így az őszi időszakban semmiképpen ne metsz-
szük meg, mert levágjuk róla a virágzó részeket.

Szaporítása is egyszerű: a földre lelógó ágak hamar 
meggyökeresednek, ezeket az anyanövényről leválaszt-
va kiültethetjük, de szaporíthatjuk félfás vagy fás dugvány-
nyal is. A levágott dugványok néhány hét alatt gyökeret 
eresztenek, és ősszel végleges helyükre ültethetjük őket. 
A nyári vízszegény hónapokban rendszeres öntözést igé-
nyel a telepítést követő két-három évben. Ismert betegsé-
ge, kártevője nincs, növényvédelme egyszerű. Az elörege-
dett bokrokban viszont gyakran telepednek meg a nyári 
hónapokban a darazsak, de rendszeres alakító metszéssel 
és ifjítással ez a probléma jól kezelhető.

Mindenkinek javasolni tudom ezt az igazán értékes cser-
jét. A fentiekből látszik, hogy egy egyszerűen tartható, 
igénytelen növény, ám korai virágzása pont akkor kezdő-
dik, amikor a virágtalan téli hónapok után már színfoltra 
vágyunk a kertben.

Hajnal Sándor,  a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium 
és Szakközépiskola igazgatója

Az önkormányzat támogatásával ki-
alakított Játékerdő valóságos gyerek-
birodalommá alakult a december 1-jei 
megnyitón. A kicsik izgatottsága, a szí-
nes berendezést és a számtalan izgal-
mas játékot látva, Kovács Róbert pol-
gármesterre is átragadt.

– Gyerekkorunkban, az okostelefon 
és a tévé nélküli világban a társasjá-
ték nemcsak a küzdőszellemet formál-
ta, hanem minden percében társas él-
ményt is nyújtott nekünk – nosztal-
giázott Kovács Róbert a népes gye-
reksereg előtt. Fodor Péter, a Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója 
arra biztatta a gyerekeket, hívják mi-
nél többször játszani társaikat. A fő-
igazgató láthatóan nem a levegőbe be-
szélt: nem sokkal később maga hívta ki 
a polgármestert táblás amőbára.

Borítékolható, hogy a játékszoba öt-
lete sikerre ítéltetett, hiszen Kőbánya 
már eddig is dúskált a társasozókban. 
A legbuzgóbbak havonta egyszer a Ma-
gyar Társasjátékos Egyesület szerve-
zésében gyűlnek össze a művelődé-
si központ egyik klubszobájában. Szá-
mukra igazi ünnepnap, amikor egy-

egy még ismeretlen játék felfedezésé-
vel múlathatják az időt.

De mi vezet felnőtteket odáig, hogy 
összejöjjenek egy-egy képzeletbeli föld-
részt elhódítani, ásványkincsekhez jut-
va városokat alapítani, vagy alkalom-
adtán a Marsot benépesíteni, miköz-
ben űrbéli betolakodókkal harcolnak?

– Aki számítógéppel játszik, az nem 
számíthat az emberi kapcsolatokra, 
nem tud visszakérdezni, nem segíte-
nek az asztalnál ülő társak – fogalmaz-
ta meg Krisztián, amikor lapunk is fel-
kereste a klubot. Az egyébként négy-
gyerekes programozó családapa saj-
nálkozva jegyezte meg, hogy már ép-
pen elvonási tünetekkel küzdött, mert 
két hetet a családi ünnepek miatt ki 
kellett hagynia.

Gyorsan megtudjuk azt is, hol húzó-
dik a határvonal az egyszerű társasozó 
és az igazi profi (gémer) között. Előkerül 
egy okostelefon, rajta egy fotóval, ami a 
logisztikus Vince nappalijának egyik 
teljes falát mutatja: a polcokon számta-
lan doboz sorakozik. „Ez úgy hatvan já-
ték” – mondja, hozzátéve, hogy másnak 
jóval nagyobb készlete van.

A kőbányai klub egyébként jó úton 
jár, hogy hírnevet szerezzen az igazi 
gémerek között. Tamás, a klub mento-
ra szerint még csak egy éve alakultak, 
nincs akkora törzsközönségük, mint 
más budapesti helyeknek, de gyorsan 
terjed a jó társaság és az izgalmas já-
tékdélutánok híre.

Pazarul berendezett játékszobát vehettek bir-
tokba a gyerekek és a felnőttek a Kőrösiben 
működő Kőbányai Könyvtárban. A társasjáté-
kok rajongóinak egyre szélesebb a tábora a ke-
rületben, s az új „szentélyben” több mint két tu-
cat játékban mérhetik össze ügyességüket.

betegségének 
köszönheti 
sportkarrierjét 
a kőbányai 
könyvelő

Ezüstérem 
veseátültetés 
után

Életet menthet 
a figyelmesség
A téli hónapokban több veszély leselkedik az egye-
dülálló és idős emberekre, mint általában. Ezért nem 
árt észben tartani, milyen jelek árulkodhatnak arról, 
hogy a szomszédunk bajba kerülhetett.

A zord időjárási körülmé-
nyek miatt fokozottan fi-
gyeljünk az egyedül élő idős 
emberekre, a rosszabb kö-
rülmények között élő csalá-
dokra, illetve az utcán élők-
re. Ha a hőmérséklet nul-
la fok alá csökken, a hideg-
ben akár 10 perc alatt kihűl-
het az ember. Tragédiák a 
fűtetlen lakásokban is meg-
történnek, így érdemes be-
csöngetni, ha nem tapasz-
talunk a megszokott időben 
mozgást a szomszédban. 
Ha nem füstöl a kémény, ha 
nappal is ég a villany, ne ha-
bozzunk utánajárni, nem 
történt-e baj. Gyanúra ad-
hat okot, ha azt látjuk, hogy 
szomszédunk postaládájá-
ban jó ideje gyűlnek a leve-
lek. Ilyenkor életmentő lé-
pés lehet, ha becsöngetünk 
a lakásába.

Számtalan módon és for-
mában könnyíthetünk a 

fagyban idősebb szomszé-
daink életén. Tegyük hasz-
nossá magunkat, s amikor 
vásárolni megyünk, kérdez-
zük meg: hozzunk-e valamit 
a boltból. Felajánlhatjuk, 
hogy a postára, gyógyszer-
tárba menet feladjuk a csek-
keket, kiváltjuk a gyógysze-
reket. Télen az időjárás is ve-
szélyt jelent, a csúszós jár-
dákon könnyebben esnek 
el az idősek. Viszont a moz-
gásra szükségük van, ezért 
kísérőként csatlakozhatunk 
mi is, hogy biztonságosabb 
legyen a séta.

Hanyu Zsuzsanna a 
legutóbbi világjátékokon 
három érmet is nyert

A Járműjavítóba költözik a Közlekedési Múzeum

Januárban kezdődik
az influenzaszezon

Döntött a kormány: Kőbányára kerül a 
Közlekedési Múzeum, az egykori Észa-
ki Járműjavító Dízelcsarnoka adhat 
majd otthont az intézmény fő épületé-
nek. Ennek előzménye, hogy a kabinet 
felülvizsgálta a Liget Budapest projekt 
koncepcióját, s olyan nagyobb helyszínt 
keresett, ami lehetővé teszi a közleke-
dési gyűjtemény teljes spektrumú be-

mutatását. A tervezés ez év elején kez-
dődik meg.

A határozattal újabb lökést kap a rozs-
daövezet fejlesztése, hiszen a 2009-ben 
bezárt, azóta üresen álló Járműjavító-
ban ősszel tették le az Eiffel Műhely-
ház alapkövét. Ez az intézmény a Ma-
gyar Állami Operaház logisztikai köz-
pontja lesz: itt próbálhatnak a művé-

szek, de még egy kisebb színház is he-
lyet kap Magyarország legnagyobb ipa-
ri műemlék épületében.

„Az új helyszínen az intézmény újra 
nemzetközi szinten is jegyzett, a világ 
vezető közlekedési múzeumai között 
számon tartott kiállítóhelyként, tudás-
központként és családi szabadidős cél-
pontként szület-

het újjá. A tervezett új állandó kiállí-
tás korszerű eszközökkel mutatja majd 
be a magyar közlekedéstörténet legfon-
tosabb tárgyi emlékeit a térképektől a 
gőzmozdonyokig, a kontinens első met-
rójától az Ikarus-gyár legfontosabb jár-
műveiig” – kommentálta a döntést Vité-
zy Dávid, az intézmény igazgatója.

Még megéri érdeklődni a há-
ziorvosnál, hogy kérjük-e az 
influenza elleni védőoltást, 
ugyanis az elmúlt évek ta-
pasztalatai szerint a beteg-
ség januárban kezd tömeges 
méreteket ölteni. A vakcina 
két héttel a beadást követően 
biztosít nagy fokú immunitást.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért 
felelős államtitkár korábban elmondta, 
a mostani szezonban 1,3 millió egység 
influenza elleni védőoltást biztosít térí-

tésmentesen a kormány. Ingye-
nes vakcinára jogosultak a 60 

évesnél idősebbek, továbbá 
többek között az asztmások, 
a cukorbetegek, a szív- és ér-
rendszeri betegségben szen-

vedők, a várandós nők, illetve 
az egészségügyi és szociális in-

tézményekben dolgozók. A kezde-
ményezettek körébe nem tartozók szá-
mára gyógyszertári forgalomban, orvosi 
rendelvényre érhető el az oltóanyag, kö-
rülbelül kétezer forintért.

Új játékszoba 
a fáradhatatlan 
társasozóknak

Hirdetés

Elkészült 
a Játékerdő

Kovács Róbert 
és Fodor Péter 
játszani invitálták 
a gyerekeket

Félszáz játék várta 
a kicsiket

Hanyu Zsuzsa élete gyökeresen megváltozott a ve-
seátültetés után, de nem úgy, ahogy legtöbben gon-
dolnánk; innentől ívelt fel a sportpályafutása, pe-
dig korábban sosem versenyzett. Ma már világver-
senyekre jár, sőt dobogós helyezésnél nem is adja 
alább. Tollaslabdázik, dartsozik, úszik és kondite-
rembe jár. Új életet kapott – szeretett testvérétől.

Átértékel-
tem az élethez 
fűződő viszo-

nyomat
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Jutalmat 
kaptak a 
rendőrök
Sokéves hagyomány, hogy az önkor-
mányzat minden év karácsonyán kife-
jezi elismerését a kerületben szolgáló 
legkiválóbb rendőröknek, így történt ez 
2017-ben is. A polgármester kérésére a 
rendőrkapitány, dr. Gyetvai Tibor rend-
őr ezredes meghatározta annak a 25 be-
osztottjának a körét, akiket az önkor-
mányzat jutalomban részesített.

Kőbánya fekvése, így a nagy átmenő 
forgalom miatt nem számít könnyű ke-
rületnek bűnügyi szempontból, ennek 
ellenére a közbiztonság jobb, mint amit 
az elmélet diktálna. Ehhez nagymérték-
ben járul hozzá a kerületi rendőrök és az 
önkormányzati közterület-felügyelet 
példaértékű együttműködése, egyebek 
mellett a térfigyelő kamerarendszer kö-
zös működtetése.

A bűnüg yi statisztikákat nézve a 
rendőrök az elmúlt években erőn felül 
teljesítettek, hiszen míg 2011-ben még 
5581 bűncselekmény történt a kerület-
ben, addig tavaly már csak 2951. Ezzel 
párhuzamosan a kőbányaiak is érzé-
kelik a javulást, hiszen míg a lakosság 
tíz éve még a közrend és a közbizton-
ság hiá nyát érezte a legnagyobb gond-
nak, addig ezt most csak a hetedik leg-
égetőbb kérdésnek tartják.

Hirdetés

132 milliós fejlesztés az intézményekben

Informatikai 
eszközök 
az iskoláknak

Összesen 132 millió fo
rint értékben kaptak in
formatikai eszközöket 
és elektronikai beren
dezéseket a kőbányai 
iskolák. A 381 asztali 
számítógépet és moni
tort, a 173 laptopot, va
lamint a 173 projektort 
a tankerület az iskolák 
között a tanulók létszá
mának arányában osz
totta szét. A legtöbb be
rendezés a Szent László 
Gimnáziumnak jutott, 
a modern eszközöket 
dr. György István kor
mánymegbízott társa

ságában adta 
á t  Ková c s 

Róbert polgármester 
és dr. Varjuné dr. Fe
kete Ildikó tankerületi 
igazgató Sárkány Péter 
intézményvezetőnek. 
A nagy múltú gimná
zium közel 20 millió fo
rint értékben jutott 55 
asztali számítógéphez, 
28 laptophoz és 24 pro
jektorhoz.

– A fejlesztéssel a régi 
számítógépek nagy ré
szét most ki lehet cse
rélni, illetve az iskolák 
pótolni tudják a hiányt, 
de ezzel még nincs 
vége a fejlesztésnek – 
tudtuk meg a tankerü
let igazgatójától, aki el

árulta, hogy a március
ban folytatódó prog
ram keretében table
tek érkeznek a tanke
rület intézményeibe.

A kormány eredeti
leg 6,2 milliárd forint 
értékben hirdetett meg 
pályázatot informatikai 
eszközök és projekto
rok beszerzésére a kö
zépmagyarországi ré
gió iskolái számára. Így 
akarta ugyanis azt a 
hátrányt csökkenteni, 
hogy az intézmények 
a régió fejlettsége mi
att nem pályázhatnak 
hasonló célra az uniós 
forrásokból.

Az önkormányzat és a Kőbánya Tűz-
védelméért Közalapítvány első al-
kalommal adta át a kitüntető címe-
ket. A legrátermettebb lánglovago-
kat a tűzoltók választották ki maguk 
közül. A X. Kerületi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokságon három szolgála-
ti csoport működik, s egy-egy jelölt-

re adhattak javaslatot. 
Végül a parancsno-

kok döntötték el, 
ki lesz Az év tűz-
oltója.

A  4 1  é v e s 
Gombár And-
rás nem ismer 

fé le l me t ,  2 0 
éve Kőbá nyá n 

öltötte fel a tűz-
á lló ruhát. 

Mondhatni nyugis állást hagyott 
hátra, pedig korábban a pénzügyőr-
ség akciószázadában szolgált. Csak-
hogy – mint mondta – a kommandós-
kodás nem emelte eléggé az adrena-
linszintjét.

– A tűzoltás egészen más, az szen-
vedély, életforma – vallja a főtörzsőr-
mester, aki heti ötször gyúr kondite-
remben, feszül is rajta a póló, és úgy 
kapja fel a nehéz kétkezes flexet, mint 
más a vajkenő kést. Nem iszik, nem 
dohányzik, szabadidejében motorver-
senypályán döntögeti a nagyvasat, fel 
is állított már néhány csúcsot.

– Nagyjából minden alkalommal 
életveszélyben vagyunk – feleli nevet-
ve a bátortalan kérdésre, hogy volt-e 
már igazi veszélyben. – Megtörtént, 
hogy akkor robbantotta ki a falat a 
gázpalack, amikor odaértünk. Ha egy 
perccel előbb érkezünk, akkor a fele-
ségem már özvegyasszony lenne. Sose 
tudhatjuk, hogy mikor szakad ránk 

valami egy égő házban – vonja meg 
széles vállát.

Az év tűzoltójának az ünnepi 
állománygyűlésen Markstein-

né Molnár Julianna önkor-
mányzati képviselő mint a 
közalapítvány elnöke adta át 
az emlékplakettet és a borí-

tékot – a címekhez anyagi elis-
merés is jár –, míg a kiváló tűz-
oltóknak Kovács Róbert pol-

gármester. Utóbbiakat ugyan-
is az önkormányzat jutalmazta. 

Marksteinné lapunknak elmondta, 
az alapítványi támogatások fedezetét 

kerületi cégek támogatásai képezik –a 
felajánlásokból jut többek között pénz 

a tűzoltógyerekek beiskolá-

zási támogatására, illetve a szenteste 
szolgálók ünnepi vacsorájára.

– Az önkormányzat célja, hogy a ke-
rületi tűzoltók akkor is otthonuknak 
érezzék Kőbányát, ha többségük vi-
dékről jár dolgozni – mondotta Ko-
vács Róbert. – Ehhez elismerő gesz-
tusok éppúgy szükségesek, mint kéz-
zel fogható segítség. Az önkormány-
zat vezetése úgy érzi, itt az ideje, hogy 
a kerület rendőrei után a tűzoltói felé 
is hasonló módon fejezze ki megbe-
csülését.

Kommandósként nem talált elég izgalmat

Három igazi hőst ismert 
el a kőbányai önkor
mányzat: az év tűzoltója 
Gombár András főtörzs
őrmester, szerparancs
nok lett, míg két kollégá
ja, Sziráki Mihály és Csa
pó Attila főtörzsőrmeste
rek a kerület Kiváló tűzol
tója címet kapták.

Kell az adrenalin
az év tűzoltójának– Mit tart az elmúlt 25 év legizgalma

sabb eseményének?
– Ha egyet kellene kiemelnem, akkor 

az a Richter legutóbbi saját fejlesztésű 
gyógyszerének törzskönyvezése lenne. A 
cariprazine hatóanyagú készítményünk, 
amely skizofrénia és bipoláris betegség 
kezelésére szolgál, egy igazi magyar vi-
lágsiker. A gyógyszer az Amerikai Egye-
sült Államok piacán előbb kapott törzs-
könyvi engedélyt, mint Európában.

– Mit jelent önnek a Richter Gedeon 
név?

– A cégalapító újító ember volt, aki hitt 
a munka, a folyamatos kutatás és inno-
váció erejében, a tisztességes verseny-
ben, a munkatársak megbecsülésében 
és mindenekelőtt a magyar szellem ere-
jében. A Richter szellemi öröksége a mai 
napig meghatározza társaságunk életét. 
A régió egyik legnagyobb gyógyszer-
gyárává emelkedett Richter falai között 
ma is erős a hagyománytisztelet. Hosz-
szú távú stratégiánk három alapköve: a 
nemzetközi terjeszkedés, a kutatás fon-
tossága és a függetlenség megőrzése.

– Mondhatjuk azt, hogy a Richter Kő
bánya legnagyobb munkaadója?

– Azt hiszem, igen, hi-
szen Ma g ya rorszá g 
egyik legnagyobb fog-
lalkoztatójaként ha-
zánkban több mint 
5 ezer főnek – köz-
tük ezer kutatónak 
– biztosít munka-
helyet köz vet le-
nül, így Közép-Ke-
let-Európa legjelen-
tősebb gyógyszerkuta-
tási központja. Büszkék 
vagyunk arra, hogy nagyon je-
lentős a kőbányai lakosok száma a dol-
gozók között.

– Hogyan vezeti le a napi feszültsé
get, milyen hobbijai vannak?

– A szabadidőmet elsősorban a csalá-
dommal töltöm, ez rengeteg energiát és 
biztos hátteret ad a mindennapi kihívá-
sok leküzdéséhez. Szeretem a komoly-
zenét, a küzdőszellemet pedig heti két-

szeri teniszezéssel próbálom 
fenntartani. A magánéle-

temben a legnag yobb 
öröm, hogy mindhárom 

felnőtt gyermekünk 
a családjával együtt 
idehaza él, kilenc uno-
kánkkal együtt.

– Melyek azok a 
fontosabb területek, 

ahol a cég Kőbányát 
segíteni tudja?

– A vállalat hagyományai-
hoz híven igyekszünk a szűkeb-

ben vett működési területünkön is segít-
séget nyújtani: több mint tíz, az egész-

ségügy és az oktatás területén működő 
szervezetet támogat a vállalat.

Bogsch Erik neve az elmúlt 
negyed évszázadban össze
forrt Kőbányáéval. A hazai 
gyógyszeripar egyik legmeg
határozóbb alakja 2017 no
vemberében vált meg a Rich
ter Gedeon NyRt. vezérigaz
gatói posztjától. Vezetésének 
25 éve alatt a céget az ország 
egyik legerősebb vállalatává 
tette, s a társaság büszke arra, 
hogy jelentős a kőbányai la
kosok aránya a dolgozók kö
zött. Bogsch Erik továbbra is 
teljes erőbedobással dolgo
zik a Richter elnökeként.

„Büszkék 
vagyunk 
a kőbányai 
dolgozókra”Névjegy

1947ben született Budapesten. 
1970ben szerzett vegyészmér
nöki diplomát a Budapesti Műsza
ki Egyetemen. 1992ig a kutatás
fejlesztés és a gyógyszerkeres
kedelem területén töltött be pozí
ciókat az akkori Kőbányai Gyógy
szerárugyárban, illetve külföldön. 
1992 novemberétől 2017 novem
beréig a Richter vezérigazgatója. 
Jelenleg a cég igazgatóságának 
elnöke.

Tudta?
Az 1872-ben született 

Richter Gedeon az Üllői 
út és a Márton utca sarkán a 

Sashoz címzett patika labora-
tóriumából emelkedett a ké-
sőbbi világhírig. A gyár első 

nagy sikere az 1912-ben 
szabadalmaztatott Kal-

mopyrin volt.

Bogsch Erik legnagyobb támasza a családja

A Szent László Gimná-
ziumba 20 millió forint 
értékű eszköz érkezett

Sziráki Mihály, Gombár András 
és Csapó Attila (balról jobbra)

Anyagi elismerés is járt

Hirdetés

Kártérítés és bírság járhat a csúszós járda miatt
A járdák és utak síkosságmentesítésé-
nek elmaradása miatt telente sok a bal-
eset. Pedig a jogszabályok előírják, ki-
nek a kötelessége az utak és járdák hó- 
és jégmentesítése. A hanyag ingatlantu-
lajdonosok kártérítésre is kötelezhetőek 
a hibájukból fakadó balesetek miatt.

Az ingatlan előtti járda, valamint a 
járda és az úttest közötti rész, járda hiá-
nyában pedig a telekhatártól számított 
1 méteres területsáv tisztán tartása, sí-
kosságmentesítése és a hó eltakarítása 
az ingatlantulajdonos kötelessége. Gon-
doskodnia kell arról is, hogy az ingat-

lan területéről a fák és bokrok ágai 2,5 
méter alatt ne nyúljanak a járda, úttest 
fölé, a benyúló, korhadt ágakat pedig le 
kell vágni.

Mindezt az önkormányzat hatósági 
főosztálya, illetve a Kőbányai Közterü-
let Felügyelet munkatársai ellenőrzik – 

tájékoztatta lapunkat dr. Mózer Éva ha-
tósági főosztályvezető. Hiányosság ese-
tén előbb felszólítják a tulajdonost, aki 
ha határidőre nem intézkedik, úgy ma-
gánszemély esetén 150 ezer, gazdasági 
társaság esetén 500 ezer forintig terje-
dő bírságra számíthat.
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Hercegnő Kőbányáról

A közönség olykor a szó szoros értel
mében tátott szájjal nézte a színész
legenda munkáit. A szentképek látvá
nya sokakban olyan benyomást kel
tett, mintha nem is a Kőrösiben gyö
nyörködnének az ikonokban, hanem 
valamelyik neves múzeum féltett kin
csei közé keveredtek volna. A szentké
pek művészi értéke ugyanis kiemelke
dő, Agárdy Gábor a technikáját olyan 
szintre fejlesztette, hogy festményei
ről 2001ben Moszkvában egy orosz 

múzeumigazgató is váltig állította: 
azok középkori mester munkái.

Az örmény származású művész – 
akinek nagyapja az örmény népirtás 
áldozata lett, s édesapja is csak nagy 
szerencsével tudott Magyarországra 
menekülni – már hatévesen kapcso
latba került a festészettel: labdával 
rúgta be Erdélyi Mihály ablakát Sze
geden. A festőművész szárnyai alá 
vette a csínytevőt, s tanítani kezdte. 
Az ikonfestésre azonban csak negy
ven évvel később kapott ihletet Agár
dy. 1967ben Bulgáriában forgatták az 
Egri csillagok néhány jelenetét, s egy 

nagy jégeső bezavarta a stábot egy 
szófiai templomba. Már ott elhatároz
ta: ha hazaérnek, mielőbb kipróbálja 
az ikonfestést.

A kőbányai közönség nem láthatta 
a mester minden munkáját, aminek 
egyszerű a magyarázata: a II. Alek
szij orosz pátriárkának ajándékozott 
egyik műve például a 13. században 
alapított Danyilovkolostort díszíti, de 
munkái otthonra találtak a Pannonhal
mi Apátságban, illetve a Vatikánban is. 
Utóbbit, egy Szent István királyt ábrá
zoló ikont a színész magának II. János 
Pál pápának adta át.

Világhírű zongoraművészek tar-
tanak ingyenes oktatást a Kroó 
G yör g y Z enei skolá ba n . 
A harmadik nemzetközi 
Cziffra Fesztivált beve-
zető háromnapos mes-
terkurzusra jelentkező 
fiatal tehetségek képzé-
sét az önkormányzat tá-
mogatása tette lehe-
tővé.

A jelentkezőket 
öt zongora mű-
vész oktatja há-
rom egymást kö-
vető napon egy-
egy 50 perces órá-
ban. A mesterkur-
zuson részt vevő je-
lentkezők Balázs Já-
nos, Dráfi Kálmán 

és Mocsári Károly irányításával 
egy-egy órán vehetnek részt, a 

kurzus kiemelt és legígére-
tesebb hallgatói Vásáry Ta-
mástól és Bogányi Gergely-
től kapnak felkészítést. Az 
esemény nyílt, így a közön-

ség soraiban minden érdek-
lődő számára lehetsé-

ges a részvétel.
A különleges fel-
készítésre január 

20-ig a szerve-
zők olyan fia-

tal zongoris-
tá k jelent-
kezését vár-

ják, akik jára-
tosak a klasszicista, 
a romantikus és a 
20. századi zongo-

rairodalomban is. A kurzus-
ra a szervezők 15 főt fogadnak 
szerte az országból, amennyi-
ben a jelentkezők száma ezt 
meghaladja, előzsűrizéssel vá-
lasztják ki a résztvevőket.

A Cziffra Fesztivál program-
jainak február 19-e és 27-e kö-
zött a MOM Kulturális Köz-
pont, a Zeneakadémia és a Mű-
vészetek Palotája ad otthont. 
A magyar művészek mellett a 
szentpétervári születésű Arcadi 
Volodos és a francia Pierre-Lau-
rent Aimard is fellép. A fesztivált 
Balázs János álmodta meg, aki-
nek célja, hogy hazánk egyik leg-
kiemelkedőbb zongoraművészé-
nek, Cziffra Györgynek munkás-
ságát a nagyközönség számára be-
mutassa, emlékét ápolja.

Világhírű művészek 
az ifjú zongoristákért

Pár-kaPcsolat

Aldo Nicolaj három egyfel-

vonásos abszurd vígjátéka 

a Móra Ferenc Népszínház 

előadásában

Január 13. (szombat) 17 órától 

a KÖSZI-ben

kőbánya blues klub

Január 18. (csütörtök) 19 órától 

a Kő-Caféban

A belépés díjtalan!

st. evea armos’: egy 

életem, két halálom

Bűnügyi vígjáték két felvo-

násban a Moravetz Produkció 

előadásában

Január 21. (vasárnap) 15 órakor 

a Kőrösiben

kőbánya ismeretlen 

szakrális helyei

Vetített képes helytörténeti 

előadás. Az előadás díjtalan!

Január 26. (péntek) 

17 órakor a Kőrösiben

a monarchia gyakor-

lóterei az i. világ-

háború idején

A Magyar Hadtudományi 

Társaság ismeretterjesz-

tő előadás-sorozata. Az elő-

adás ingyenes!

Január 31. (szerda) 17 órától 

a Kőrösiben

Ha újév, akkor 
Tutta Forza

– Születésemkor édesapám hal-
lani sem akart rólam: csúnyának 
mondott, aki ráadásul állandó-
an ordított – mesélte a művész-
nő. – De hét hónapos koromban 
egy varázsütésre megváltozott. 
Én lettem a mindene, akit hét 
fiúért sem cserélt volna el. Kemé-
nyen, de nagy szeretettel nevelt, 
arra tanított, hogy soha ne hátrál-
jak meg.

A kis Ilona az óvodában is ki-
tűnt a társai közül. Örökmozgó 
volt, amikor zenét hallott, azon-
nal illegette magát, táncolni kez-
dett. Alig volt négyéves, amikor a 
Népligetben egy majálison a szín-
padon találta magát.

– Azt hiszem, akkor tudato-
sult bennem, hogy én primadon-
na akarok lenni, amikor a nagy-

néném 

elvitt az Erkel Színházba, ahol 
a Coppélia balettet játszották. 
Olyan mély nyomot hagyott ben-
nem az előadás, a táncosok és 
minden, hogy otthon azonnal ki-
jelentettem, én balerina aka-
rok lenni. Apám egyenes választ 
adott: kaptam egy akkora pofont, 
hogy máig is emlékszem rá.

Ilona az elemi iskola után 
felvételizett az Állami Ba-
lettintézetbe. 3600 je-
lentkezőből tizen-
együket vették fel.

–  A p á m  nem 
örült, kisebb csa-
ládi botrány is ke-
rekedett a dolog-
ból, de aztán be-
adta a derekát. Ne-
héz évek következ-
tek, hiszen reggel fél 
héttől éjfélig – mert 

már statisztál-
hattunk is 

az Operában 
– tanultunk, 

táncoltunk. 
Talán az békí-
tette meg, hogy 
egy kis pénzt is 
hoztam a csa-
ládi kasszába, 

mert 11 forint 
50 fillért kap-
tam egy-egy fellépés 
után. Az egyik ka-
rácsonykor új füg-

gönyt és egy vasa-
lót tettem a fenyő-

fa alá.
A  d i p l o m a 

megszerzése 
után Pécsre ke-
rült, ahol a ba-
lett-társulat 

alapítója lett. 
Az 1350 forin-
tos fizetésből 

500-at vitt el az 
albérlet és ugyan-

annyit az utazás, 
mert amikor csak 

tehette, hazajött Kő-
bányára. A maradék 
háromszáz maradt a 

színházi büfére meg a 
kosztra. A pécsi éveket a fővárosi 
Tarka Színpad korszaka követte. 
Operett, revü, musical szerepelt a 
repertoárjában.

– Innen jutot-
tam el Berlinbe, 
Lipcsébe, Rostock-
ba. Megnyílt előt-
tem a világ, ugyan 
egyelőre „csak” a keleti blokk, de 
innen már csak egy ugrás volt a 
nyugat. Nyugat-Berlinbe kerül-
tem, itthonról is megkaptam a 
szereplésekhez az engedélyt, így 
lettem a kapitalista Németország 
egyik legkeresettebb táncosa. 
Később a párizsi Moulin Rouge-
ban léptem fel, ahol egy amerikai 
impresszárió meglátott, és New 
Yorkba csábított, hogy táncoljam 
el a Giselle-t. Elvállaltam, pedig 
már évek óta nem volt spicc-cipő 
a lábamon. Próbáltam, de ami-
kor New Yorkba érkezett az orosz 
Bolsoj balett, önkritikát gyakorol-
tam, visszaadtam a szerepet.

Medveczky Ilona megismerke-
dett a filmvilág központjával is, 
Hollywoodban is szerencsét pró-
bált. De amikor az egyik producer 

„bepróbálkozott” 
nála, úgy igazi kő-

bányaiként, csúnyán 
helybenhagyta és rá-

csapta az ajtót.
1974-ben „férjhez” ment 

az Ausztriában élő Wilhelm Ale-
xander von Thurn und Taxis né-
met herceghez. A névházasság 
Medveczky Ilonának az osztrák 
állampolgárságot, a nyugatra való 
szabad távozás lehetőségét nyúj-
totta. Férje 2006-ban hunyt el, 
Ilona pedig az 1989-es rendszer-
változás után hazatért.

– Elégedett vagyok az életem-
mel. Nem bántam meg semmit. 
Kőbányának, a szigorú nevelte-
tésemnek is köszönhetem, hogy 
megmaradtam olyan embernek, 
amilyennek apám is szeretett 
volna. Büszke vagyok arra, hogy 
Kőbányáról, a szegénységből a 
világ több színpadára is el-
juthattam. Ha újra kezdhet-
ném, nem csinálnék semmit 
sem másként.

medveczky ilona ha újra kezdhetné, akkor sem csinálna másként semmit

Nyeremények és fellépési lehe-
tőség a kerületi rendezvényeken 
– ezt tartogatja a Kőbányán élő 
vagy tanuló diákok számára a 
február 10-én induló Kiben van 
az X? A tavaly év végén lezá-
rult nevezések alapján 
nagy érdeklődés kí-
séri a kerület „feno-
ménfelfedező” kez-
deményezését.

–  K or á b b a n  i s 
szervezett már a ke-
rület a gyerekeknek Ki 
mit tud? versenyeket, de a 
Kiben van az X? több lesz ezek-
nél – mondta lapunknak a szer-
vező Kőrösi Csoma Sándor Kő-
bányai Kulturális Központ igaz-
gatója, Győrffy László. – A te-
hetségkutató vetélkedőn most 
már indulhatnak a középiskolá-
sok is, illetve a legjobbak komoly 
jutalmakra számíthatnak.

A szervezők tapasztalatai sze-
rint az iskolákban sok az olyan 

produkció, amelyet érde-
mes megmutatni 

a  k ő b á-

nyai közönségnek. A Kiben van 
az X?-szel pedig a kerület tehet-
ségei bemutatkozási lehetőség-
hez jutnak, s remélhetőleg olyan 
kiemelkedő talentumokra is si-

kerül bukkanni, akik a későb-
biek során akár országos 

versenyeken is helyt 
tudnak állni.

A jelentkezők az 
alábbi hét kategóriá-
ban mérhetik össze 

tudásukat: ének/zene 
(szóló és duó), zene-

kar (minimum 3 fő), kórus 
(minimum 5 fő), vers- és pró-
zamondás, tánc (szóló és duó), 
tánc csoport (minimum 3 fő), 
egyéb. A selejtezők továbbjutói 
között a március 24-ei döntő-
ben dől el, kié lesz a győzelem. 
A 2–3. helyezettek és a közön-
ségdíjasok értékes tárgynyere-
ményeket kapnak, míg a kategó-
riák győztesei 100-100 ezer fo-
rintos jutalomban részesülnek. 
Ám a legjobbak a kerület ren-
dezvényein is rendszeresen fel-
léphetnek majd, így az igazi ked-
venceket akár egész évben vi-

szontláthatjuk a színes mu-
latságokon. 

Tehetségek versenye:
Kiben van az X?

Agárdy Gábor 
ikonjai a 
Kőrösiben

1922ben született 
és 12 éve hunyt el Agár

dy Gábor, a nemzet színésze, 
a Kossuth és kétszeres Jászai 
Maridíjas művész, akiről so
kan nem tudják: ikonfestőként 
is páratlan tehetség volt. Örö
köseinek hála, január 7éig a 
kőbányaiak is megcsodálhat
ták tárlatát.

középkori mester 
munkájának hitték 
a színész festményeit

ProGrAMAJánló
gyerekProgramok

szülinaP aPrajafalván

Zenés mesejáték a Pódium 

Színház előadásában

Január 14. (vasárnap) 10.30-tól 

az Újhegyi Közösségi Házban

Pom Pom meséi

Csukás István meséje az 

Aranyszamár Bábszínház 

előadásában

Január 20. (szombat) 

16 órakor a KÖSZI-ben

vuk, a kis róka

Mesemusical a Pódium 

Színház előadásában

Január 21. (vasárnap) 

10.30-tól a KÖSZI-ben

Régi hagyomány-
nyal kezdődik az 
új  é v  2 01 8 -ba n 
Kőbányán: a Tut-
ta Forza idén is a 
Kőrösiben lép fel 
először.  A 2010 
óta megrendezett 
koncert a kerület 
eg y i k leg ra n go -
sabb társadalmi és 
kulturális esemé-
nyévé nőtte ki ma-
gát, amit az is bizo-
nyít, hogy a jegye-
ket szinte azonnal elkap-
kodták. A 45 fős zenekar 
mellett három énekes 
és nyolc táncospár gon-
doskodik a feledhetet-
len élményről. A fülbe-
mászó klasszikusok kö-
zül ezúttal sem hiányoz-
hat Strauss Denevérje és 
a Radetzky-induló, amit 
a szokásoknak megfele-
lően a polgármester ve-
zényel. A koncert végén 
a Torockó étterem jóvol-
tából felszolgált pezsgő-
vel koccinthatnak majd 
a vendégek.

A különleges szentképek 
megnyerték az érdeklődő 
közönség tetszését

Balázs János
hívta életre a
Cziffra Fesztivált

A színes mű-
sor immár 
hagyomány

Medveczky Ilona Kőbányán született 1941ben, és a 
MáVtelepi szegény munkáscsalád egyszülött lányá
ból lett ünnepelt sztár. Apjától akkor kapta első és utol
só pofonját, amikor eldöntötte: primadonna lesz.

Elégedett 
vagyok az éle-
temmel, nem 
bántam meg 

semmit

A látogatók 
az üzenőfal-
ra írhatták, 
mit jelentett 
nekik a szín-
művész
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SZOBATAKARÍTÓT KERESÜNK SEGÉDMUNKÁST KERESÜNK 
TÉGED VÁRUNK! TÉGED VÁRUNK!

Ónody Tünde: +36 30 326-3269Horváth Júlia: +36 30 336 3439  
Hotel Hungaria City Center Danubius Hotel Arena

Rejtvényünk fősoraival kívánunk boldog új évet.

Hirdetés
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Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy égig érő hegy, melynek 
lábánál egy sűrű fenyőerdővel 
borított, névtelen völgyben kis 
patak csörgedezett. Akkoriban 
még minden állat a saját terü-
letén élt, és csak a magához ha-
sonló állatokkal barátkozott, 
hiszen csak velük értett szót. 
Mégis volt egy hely, ahol nap 
mint nap találkoztak az erdő 
lakói: a csilingelve csörgedező 
kis pataknál. Itt aztán a külön-
böző állathangok összekevered-
tek, és a patak hangjával egybe-
olvadtak. A patak oltotta az ál-
latok szomját és egymás irán-
ti félelmeit, de aztán gyorsan 
visszatért mindenki oda, ahon-
nan jött.

Történt egyszer, hogy a nap 
fényét valami eltakarta a völgy-
lakók elől. Az állatok ijedten 
futkároztak és kérdezősköd-
tek, hogy mi történt, de mivel 
nem értették egymást, hosszú 
időbe telt, mire a legkisebb han-
gyáig is eljutott a híre annak a 

sárkánynak, aki messzi 
földről jött, és az ő hegy-
csúcsukra telepedett. Az 
éltető napsugarak nélkül 
az állatok elkezdtek fáz-
ni, és mindenki bebújt a 
házába. Telt-múlt az idő, 
de a nap csak nem akart előbúj-
ni, mert a sárkány nem mozdult 
a hegyről. Az állatok pedig egy-
re éhesebbek és nyugtalanab-
bak lettek, mert a sötétben nem 
mertek kimenni az erdőbe enni-
valót keresgélni. Egy nap aztán 
már nem bírták tovább, kime-
részkedtek a patakhoz inni. Az 
állatok éppen egyszerre érkez-
tek a kedvenc helyükre, hangju-
kat a patakcsörgedezés egyetlen 
kérdéssé mosta össze:

– Hogyan szabadulhatnánk 
meg a hegycsúcson ülő sár-
kánytól?

A szellő megsúgta nekik a vá-
laszt:

– Küldjetek követet a sárkány-
hoz, és kérje meg őt, hogy tele-
pedjen át egy másik sziklára.

– De kit küldjünk? Ki ért szót 
egy sárkánnyal?

Sehogy sem tudták eldön-
teni, mindenféle állat menni 
akart. Végül úgy határoztak, 
hogy minden állatfaj képvisel-
teti magát, és a kis hangya ve-
zetésével elindultak az égig érő 
hegyre. Mikor felértek a hegy-
csúcsra, a tízfejű sárkány éppen 
aludt, így egészen közel merész-
kedtek hozzá, sőt a picike han-
gya rámászott a sárkány egyik 
fejére, és megcsiklandozta az 
orrát. A sárkány lustán kinyi-
totta a szemét, kis hangya pe-
dig azonnal hozzáfogott a mon-
dandójához:

– Kedves sárkány, kérlek szé-
pen, menj el erről a hegyről, 

mert a völgyben élő állatok elől 
eltakarod a napot.

A sárkány első feje erre feléb-
resztette a második fejét, az a 
harmadikat, aztán a negyedi-
ket, s így tovább, míg végül a ti-
zedik fej is a magasba emelke-
dett. Ekkor a sárkány első feje 
lehajolt a picike hangyához, és 
azt súgta neki:

– Jó!
A ha ng ya mosolygott, fel 

sem tűnt neki, hogy érti, amit 
a sárkány mond. Persze, hi-
szen a sárkány a hangya nyel-
vén szólt hozzá. De a többi ál-
lat nem értette, hogy mit mon-
dott a sárkány első feje, így ők 
is rákezdtek a mondandójukra. 
A sárkány második feje a méh-

nek, a harma-
dik a pillan-
gónak, a ne-
gyedik a kis-
madárnak, az 
ötödik a po-
coknak, a ha-
todik a nyúl-
n a k ,  a het e -
dik az őznek, 
a nyolcadik a 
rókának, a ki-
lencedik a vad-
kannak, a tize-
di k a medvé-
nek mondta a 
megfelelő nyel-
veken:

–  Jó,  e l m e -
gyek, egy felté-
tellel: ha meg-
í gér it ek ,  hog y 
jobban figyeltek 
egymásra.

– Hogyan kell 
azt csinálni? – kérdeztek visz-
sza az állatok.

– Segítek nektek, hogy meg-
értsétek eg ymást, hiszen a 
hosszú utazásaim során sokfé-
le állat nyelvét megismertem, 
és szívesen átadom nektek a tu-
dásomat – tárta szét a szárnyát 
a sárkány, és ígéretéhez híven 
még aznap átköltözött egy ki-
sebb hegyre, ahol délutánon-
ként az állatok együtt játszot-
tak, és a sárkány segítségé-
vel megtanulták egymás nyel-
vét. Aztán a sárkány elbúcsú-
zott tőlük, és új tájak felé re-
pült. A völgylakók most már 
nagy egyetértésben, hálájuk je-
léül elnevezték Sárkány-völgy-
nek az otthonukat.

Hónapról hónapra felkérünk egy kőbányai óvodát, 
hogy írják meg azt a népmesét, vagy az óvó nénik 
saját „költésű” meséjét, amit az oda járó gyerekek 
a legjobban szeretnek. most a Kőbányai mocorgó 
Óvoda küldte el nekünk a gyerekek kedvenc mesé-
jét, amelyet Fülöpné Debreczeni Csilla óvodavezető-
helyettes írt, és az óvodapedagógussal együtt Bod-
nár sándor, mocsel milán, Oláh Bence, papp Lilián, 
pespeki Natálka, pohl zihan, szentpáli-molnár Ist-
ván illusztrált.

Mese a barátságos 
Sárkány-völgyről

Hirdetés

Hirdetés

márk Kristóf 2017. 
február 9-én 4550 

grammos súly-
lyal és 52 cm-

es hosszal ér-
kezett kö-
zénk. A min-
dig vidám 
kisfiú 8 hó-
naposan 

már felállt, 
és mosolyá-

val mindenkit 
meghódít – leg-

főképp édesany-
ját, dr. szöllősi szilviát.

Várjuk a kobanyaihirek.
szerk@gmail.com címre a 
kerületi babákról készült, 
jó minőségű fotókat, és 
hozzá néhány sort, amely 
tartalmazza az egyévesnél 
fiatalabb csecsemő nevét, 
születési dátumát, valamint 
egy legfeljebb kétmondatos 
jellemzést. A tárgyban kérjük, je-
lezze a rovat címét: Kőbánya új lakói.

Kőbánya 
új lakói
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Nagyszabású akcióba kezd idén 
az önkormányzat a Kocsis Sán-
dor Sportközponttal karöltve: 
egész éves sportolásra, test-
mozgásra serkentő programot 
indít. A Mozdulj Kőbánya! kü-
lönlegessége, hogy mindenki 
egyénileg indulhat – állóképes-
ségétől és életkorától függően.

– Nemcsak a kőbányai lakosok 
vehetnek részt ebben a változa-

tos programban, a városrészben 
dolgozók is szabadon választ-
hatnak a 10 tematikus alkalom 
közül – mondta Radványi Gá-
bor alpolgármester. – 2010 óta 
azon dolgozunk, hogy minden 
korosztályt megmozgassunk. 
Azt tapasztaljuk, hogy az idő-
sebbek nagyon aktívak, hálásak 
minden rendezvényért, ami ki-
mozdítja őket otthonukból, és 

sokan kisebb-nagyobb társa-
sággal a szomszéd kerületekből 
is idelátogatnak egy-egy alka-
lomra. A fiatalokkal, iskolások-
kal sincsen baj, az eddigi évek-
ben szervezett, személyes akti-
vitást igénylő sportprogramok 
mindig telt házasok voltak.

Radványi Gábor elmondta: az 
önkormányzat az intézménye-
inél, cégeinél dolgozómunka-
vállalókat is meg szeretné moz-
dítani, s az időpontokat jó előre 
meghirdetik a szervezők. A feb-
ruártól novemberig tervezett 
tíz izgalmas erőpróbából így 
bárki időben összeállíthatja a 
maga sportkalendáriumát.

– A t er vez het őség 
azért fontos, mert a mindenna-
pi munka nagyon elfoglalttá te-
szi az embereket. De ha a dol-
gozók tudják, hogy mikor lesz-
nek az alkalmak, könnyebben 
illeszthetik be elfoglaltságaik 
közé a sportolást is – indokolta 
az alpolgármester.

Az eddigi sporteseményeket 
megtartva újakat is hoz az egész 
éves nagyszabású rendezvény.

– A Mozdulj Kőbánya! febru-
árban korcsolyanappal indul, 
a négy labdajáték napján pedig 
szabadtéren és fedett pályákon 
a labdarajongók próbálhatják ki 
magukat akár még éjszaka is, és 

megrendezzük persze az elma-
radhatatlan péceli kerékpártú-
rát is – adott ízelítőt a sokszí-
nű programból Nagy István, a 
Sportközpont igazgatója.

Újdonság, hogy az ingyenes 
rendezvények bármelyikén 
pontok gyűjthetők a kiváltott 
füzetbe. Ezzel sorsoláson ve-
het részt mindenki, s korosztá-
lyi bontásban értékes nyeremé-
nyek találnak gazdára. A fődíj 
mellett – ami egy wellness hét-
vége – sportszerek, kerékpárok, 
egyéb sporttal kapcsolatos bér-
letek várják azokat, akik a leg-
többet tették az egészségükért.

Minden korosztályt megmozgat a nagy tízpróba

Egész évben izgalmas sportolási lehetőségek, szí
nes programok közül válogathatnak a mozgás sze
relmesei a kerületben a Mozdulj Kőbánya! kereté
ben. Az ingyenes rendezvénysorozaton értékes 
nyeremények is várják a legaktívabbakat.

Értékes
díjakért
sportolhatunk
2018-ban

Értékes nyeremények és rengeteg élmény vár 2018-ban minden Kőbányán
élőt családot, kicsit, fiatalt és idősebbet, a kerületi önkormányzatnál, 
intézményeinél és gazdasági társaságainál, valamint a helyi tankerület kőbányai 
intézményeinél dolgozó munkatársat. 

A Kőbányai Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont 
közreműködésével az egészség megőrzése, a rendszeres 
testmozgás fontosságának népszerűsítése jegyében
10 eseményből álló programsorozatot hirdet.
A résztvevők szabadon választhatnak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, 
felkészültségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül.
A részvétel igazolása egy pontgyűjtő lapon történik. Már egyetlen pecséttel részt 
lehet venni az év végi sorsoláson, ahol értékes nyeremények, többek között 
kerékpárok, rollerek, uszodabérletek, sportszerutalványok és ajándécsomagok 
találnak gazdára. Annál nagyobb a nyerési esély, minél több pecsét gyűlik össze. 

 
A pontgyűjtő lapok átvételi pontjai 2018. február 5. és február 23. között
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 
26.) és Újhegyi Ügyfélszolgálata (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), valamint
a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) központja, illetve 
február 24. után az események helyszínein.

Az adatokkal kitöltött, legalább egy pecséttel ellátott pontgyűjtő lapokat 2018. 
november 30-ig lehet leadni az átvételi pontokon elhelyezett gyűjtőládákba.

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

További információ:
www.kobanya.hu
www.kobanyasport.huKOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

  1  2018. 02. 24.  Kőbányai Korcsolya Nap
 Ügyességi versenyek korcsolyával

 2  2018. 03. 17.  Kőbányai Úszó Nap
 12 órás úszás, 08:00 - 20:00 óra között  legalább 25 m, bármilyen úszásnemben

 3  2018. 04. 07.  Isaszegi Kerékpáros Túra
 60 km-es Kerékpáros túra amatőröknek

 4  2018. 04. 28.  Rekordkísérlet Napja
 Óhegy park futás

  2018. 05. 05.  Esélyegyenlőség Napja
 5 Kerekes-székes kosárlabda, kerekes-székes vívás, ülőröplabda,
 hallássérült labdarúgás
 

 6  2018. 05. 30.  Kihívás Napja
 "Mozogj 15 percet” események a kerületben 

 7  2018. 09. 15 - 22.  Mobilitási Hét
 Programokon való részvétel

 8  2018. 10. 03.  Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok
 50+ korosztály sportversenye

 9  2018. 10. 27.  Nordic Walking
 Óhegy park

10

 2018. 11. 10.  Kőbányai Helyismereti Túra
 Szent László tér - Szent László Gimnázium – Éles sarok - Kőbányai Sörgyár - 
 Új Köztemető - Kozma u. BV. - Óhegy park Csősztorony - Kápolna tér -
 Martinovics tér - Önkormányzat

Az eseménysorozat rendezvényei:

Hirdetés


